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"Portugal precisaria de 200 milhões 
do Orçamento para sair do último 
lugar dos países que menos dinhei-
ro destinam ao ensino superior em 
função daquilo que gastam anual-
mente. Para chegar à média euro-
peia, objetivo estabelecido pelo Go-
verno, precisaria de 600 milhões". 
Gonçalo Leite Velho, presidente do 
Sindicato Nacional de Professores 
do Ensino Superior (SNESup), pro-
fessor universitário de profissão, faz 
estes cálculos tendo por base núme-
ros da mais credível das fontes, a 
OCDE. 

Segundo a Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico, em regra, a percenta-
gem da despesa pública destinada ao 
ensino superior tem seguido uma 
tendência descendente desde o ano 
2000. Em 2002 atingiu o máximo de 
1,89% e em 2014 os 0,8%, no que é 
verdadeiramente o fundo da tabela. 

'Temos o sistema pior financiado 
de toda a OCDE", garante Gonçalo 
Leite Velho. Na última edição do 
Education at a Glance 2017, com da-
dos respeitantes a 2014, lá está que 
apenas 0,8% da despesa pública foi 
realizada no ensino superior, sem 
financiamento das atividades de in-
vestigação e desenvolvimento. No 
final da próxima semana sairá a edi-
ção 2018 do relatório, que, a avaliar 
pela realidade do último ano, não  

deverá trazer grandes alterações às 
posições ilustradas neste trabalho 
do Jornal Económico. Ainda assim, 
a verificar-se alguma alteração só 
deverá resultar de uma descida de 
quem está acima de nós. Não deixa 
de ser curioso que o Chile e a Nova 
Zelândia, países com sistemas de 
ensino superior com maior compo-
nente privada destinem mais de 4% 
da sua despesa pública total ao ensi-
no superior. Na prática, o facto deas 
percentagens serem mais elevadas 
nestes países que têm orçamentos 
maiores que o português faz com 
que as'suas instituições do ensino 
superior disponham ainda de mais 
recursos. 

Os 600 milhões de euros que os 
estudos do Sindicato Nacional do 
Ensino Superior indicam ser neces-
sários para Portugal atingir a média 
europeia do gasto público na educa-
ção superior, são infinitamente 
mais do que os 21 milhões de euros 
que o Orçamento do Estado para 
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Um aumento de 21 
milhões em 2019 será 
sempre um retrocesso 
e significa claramente 
que o ensino superior 
não é prioridade 
para o executivo 

2019 poderá trazer de aumento face 
à verba inscrita no 0E/2018, que foi 
de 1.067 milhões de euros. 

O Orçamento do Estado, de onde 
sai a principal fatia de financiamento 
da ciência e do ensino superior, está 
em preparação, mas um documento 
entregue aos reitores das universida-
des epresidentes dos institutos supe-
riores politécnicos, ainda em agosto, 
apontava justamente esse número. 
Um número pequeno, que face ao 
problema de fundo pouco significa-
do tem. Diz Gonçalo Leite Velho: 
"Um aumento de 21 milhões será 
sempre um retrocesso e significa, 
claramente, que o Ensino Superior 
não é prioridade para o executivo?' 

Definido como uma das priorida-
des do novo Governo, a Ciência e o 
Ensino Superior colheram do Orça-
mento de 2017 um reforço de 62 
milhões de euros em relação ao ano 
anterior, destinados a garantir a re-
posição salarial de docentes e inves-
tigadores. Na mesma linha de gran-
deza foi a verba inserida no 2018, 65 
milhões de euros, face a 2017. "Ve-
rificou-se uma ligeira melhoria na 
percentagem da despesa pública 
consignada ao ensino superior no 
primeiro ano da governação de An-
tónio Costa, mas os últimos dois 
anos têm sido de estagnação e agora 
de diminuição". 

Voltando a 2017 — aquele em que 
a verba consignada ao ensino supe-
rior registou um aumento de 6% em 
termos nominais —, o país fechou o 
ano com uma despesa pública na  

casa dos 88 mil milhões de euros, 
mais 5 mil milhões, ou seja, mais 6% 
do que no ano anterior. O cresci-
mento do ensino superior transpós 
o valor do crescimento da despesa 
pública — 6% — não alterando a sua 
proporção no interior do Orçamen-
to do Estado. "É estabelecendo essa 
relação que se percebe se há uma 
aposta no setor ou se não há. E, cla-
ramente, não há...", salienta Gonça-
lo Velho, justificando: "Nesse ano 
em concreto, houve um aumento 
nominal, que acompanha a despesa 
pública, mas não aumentou a fatia 
dedicada ao Superior." 

Em 2018, coma economia a cres-
cer, tudo indica que haverá um 
acréscimo da despesa pública, co-
berta por um aumento das receitas, 
que se ligam ao aumento do PIB. 'A 
fasquia tende a estar sempre em 
movimento, acompanhando as va-
riações dos valores da despesa pú-
blica. O aumento do valor nominal 
não significa por si só um aumento 
da fatia do Orçamento do Estado 
que é dedicado ao Ensino Superior 
(e que é medida pela OCDE)' , expli-
ca Gonçalo Leite Velho. 

Segundo o Education at a Glance 
2017, em média, nos países da 
OCDE, o ensino superior represen-
ta 28% do orçamento público total 
para a educação, mas chega a atingir 
os 35% em países como Áustria, 
Noruega e Turquia. Em contrapar-
tida não foi além dos 20% em quatro 
países: África do Sul, Indonésia, Is-
n el e Portugal. • 
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DESPESA 
COM ENSINO 
SUPERIOR 
ABAIXO 
DA MÉDIA 
EUROPEIA 
A OCDE considera como despesa 
pública no ensino superior as verbas 
transferidas para as instituições 
do setor e os apoios dados aos 
estudantes. O estudo "Education at a 
Glance 2017", com dados respeitantes 
a 2014. remete Portugal para o último 
lugar da tabela no conjunto dos 35 
países da organização. Em 
contrapartida, Nova Zelândia 
e o Chile são os países com maior 
peso do ensino superior no conjunto 
da despesa pública. 

DESPESA PUBLICA 
COMO ENSINO SUPERIOR 
EM 2014 
Valcrcb do total da despesa 
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Portugal é o país da 
OCDE que menos gasta 
com o ensino superior 
O peso do ensino superior no conjunto da despesa pública tem vindo a cair desde o ano 2000, 
segundo dados da OCDE. Inverter esta tendência obriga ao investimento de 200 milhões de euros. 
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GONÇALO LEITE VELHO 

GONÇALO LEITE VELHO Presidente do SNESup 

"Valores da OCDE 
mostram que só 
depende da vontade 
política" 

Gonçalo Leite Velho diz que estrutura da despesa 
pública reflete as prioridades do Estado. 
"As percentagens significam escolhas", sublinha. 

O sistema de ensino superior pú-
blico é constituído por universida-
des e institutos superiores politéc-
nicos. 

Quem paga o Ensino Superior 
em Portugal? 
O Ensino Superior português é su-
portado pelo Orçamento do Esta-
do, pelos estudantes (e suas famí-
lias) e por financiamento europeu. 

Que fatia é paga pelo Estado? 
De que forma? 
O Estado assegura apenas 63% da 
despesa, através de uma verba que 
transfere regularmente para os es-
tabelecimentos a partir do Orça-
mento do Estado, a que se soma 
1,8% para Apoios Sociais. 

Como explica que Portugal 
tenha uma despesa pública tão 
baixa no Ensino Superior? 
Conseguimos resultados extraor-
dinários com um orçamento mais 
magro que os demais e que é mais 
pesado sobre os nossos estudantes. 
O orçamento de todas as nossas 
universidades juntas não compete 
com o orçamento de apenas uma 
das maiores universidades norte-
-americanas, ou mesmo com o das 
universidades chinesas. A compe-
tição é feroz num setor que define 
o futuro e é muito difícil atrair ta-
lento, mais ainda com outros pro-
blemas institucionais que, temos, e 
com os vencimentos e condições 
laborais que oferecemos. 
O peso sobre os estudantes e famí-
lias (em termos de propinas) cria 
problemas de frequência e também 
de competição internacional, dado  

que há vários países que não co-
bram propinas, como a Alemanha. 

O Estado português tem capaci-
dade para aumentar essa fatia 
sem incorrer em desvarios 
como aqueles que obrigaram ao 
resgate? É uma questão de capa-
cidade ou de vontade política? 
Os valores de todos os demais paí-
ses da OCDE demonstram que só 
depende da vontade politica. São 
percentagens e, por isso, signifi-
cam escolhas, que outros tomam e 
nós não. Como todos os portugue-
ses, sinto uma enorme tentação de 
abordar os desvarios bancários que 
tiveram de ser suportados no Or-
çamento do Estado. Mas vou cen-
trar-me no retorno, que vai muito 
mais além do que o beneficio pes-
soal de quem se qualifica. 
O conhecimento possui extemali-
dada positivas que se sentem a to-
dos as níveis. O que isso representa 
para o país vai muito além dos 200 
milhões de euros que estamos a fa-
lar. São fatias do orçamento que 
outros investem e nós, na fila do 
fundo, perguntamos "investir no 
Ensino Superior? Pára quê?'. •  AR 
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